
Câmera Wi-Fi HD para Bebês
TV-IP745SIC (v1.0R)

Vigie seu bebê, animal de estimação ou casa a partir de qualquer ligação de internet com a Câmera Wi-Fi HD para Bebês da TRENDnet, modelo TV-
IP745SIC. Após rápida instalação baseada em aplicativo, veja um vídeo HD de 720p excepcional em seus dispositivos móveis Apple® e Android™,
tablets e computadores. Acalme seu bebê com cinco canções de ninar clássicas, pré-instaladas, usando os botões da câmera ou o aplicativo grátis.
Veja o vídeo na mais completa escuridão com a visão noturna até 7,5 metros (24 pés). Configure a detecção de movimento, som ou temperatura para
receber clipes de vídeo por e-mail.

TV-IP745SIC

• Configuração rápida baseada em aplicativo
• Vídeos em tempo real para dispositivos móveis, tablets e computadores
• Veja seu bebê na mais completa escuridão com a visão noturna (7,5 metros, 24 pés)
• Acalme seu bebê com cinco canções de ninar clássicas pré-instaladas
• Receba clipes de vídeo de detecção de movimento, som ou temperatura por e-mail
• Aplicativo móvel e serviço cloud grátis para Apple®(iOS 6-10) e Android™

• Requer rede sem fios



Configuração baseada em aplicativo
Configuração rápida baseada em aplicativo para dispositivos Apple® e
Android™

Vídeo HD
Experimente uma qualidade excepcional de vídeo em alta definição de
720p HD em um total de 30 frames por segundo

Monitoramento remoto
Vídeo em tempo real em seus dispositivos móveis Apple® e Android™,
tablets e computadores a partir de qualquer ligação de internet

Visão noturna
Veja seu bebê na mais completa escuridão com a visão noturna (7,5 m,
24 pés)

Áudio bidirecional
Escute e fale através da câmera com microfone e alto-falante integrados

Canções relaxantes
Acalme seu bebê com cinco canções de ninar clássicas pré-carregadas
ou arquivos de voz, usando botões da câmera ou aplicativo grátis

Zoom digital
Faça zoom quatro vezes mais

Aplicativos grátis
Veja vídeos em tempo real em dispositivo móvel com os aplicativos
grátis para Apple® e Android™

E-mails de detecção de movimento, som ou temperatura
Receba fotografias e clipes de vídeo (até 15 segundos) de detecção de
movimento, som ou temperatura por e-mail

Gravação
Grave vídeos para um cartão Micro SD (vendido separadamente) ou um
dispositivo de armazenamento remoto

Termômetro integrado
Veja a temperatura do quarto em tempo real em seu dispositivo móvel

Sem fios
Requer rede local sem fios para funcionar

Notificação de firmware
Notificações de atualização de firmware recomendáveis para dispositivo
móvel

Base de instalação
Base de instalação ajustável para superfícies planas e verticais

Cabo de energia prolongado
O cabo de energia adequado de 3,3 m (10 pés) de comprimento
proporciona flexibilidade de instalação

TV-IP745SIC

Projeto de rede



Especificações
Lentes

• Distância focal: 1,4 mm, F2,4
• Profundidade focal: 120 cm - infinito
• Lentes: fixas
• Sensor: 1/4” CMOS
• Zoom: 4x digital

Ângulo de visualização
• Horizontal: 98 °
• Vertical 69 °
• Diagonal: 109 °

Iluminação mínima
• IV desligado: 0,5 lux
• IV ligado: 0 lux
• Cortador de IV integrado
• 7,5 m (24 pés) Distância de iluminação IV

Resolução de vídeo
• H.264: 1280 x 720 até 30 fps
• MPEG4: 1280 x 720 até 30 fps
• MJPEG: 1280 x 720 até 5 fps

Áudio
• Microfone integrado
• Alto-falante integrado

Normas de hardware
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Interface do dispositivo
• Botão reset
• Botão WPS
• Aumentar/diminuir volume
• Reproduzir/parar música
• Microfone
• Alto-falante
• Indicadores LED
• Entrada para cartão Micro SD (até 32 GB)
• Tomada de energia (micro-USB)
• Base de instalação flexível

Características especiais
• Escute e fale através da câmera com alto-falante e

microfone integrados
• Reproduza cinco canções de ninar pré-carregadas

ou suas próprias gravações de música/voz
• Suporta quatro perfis de vídeo simultaneamente
• Base de instalação flexível para mesa e

instalações na parede
Protocolo de rede

• IPv4, UDP, TCP, ICMP, ONVIF Profile S
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
• SAMBA, 3GPP
• HTTP
• UPnP, Bonjour
• LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Energia
• Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
• Saída: 5 V DC, 1,2 A
• Consumo: 5 Watts (Máx.)

Dimensões
• 73 x 73 x 105 mm (2,9 x 2,9 x 4,1 polegadas)

Peso
• 132 g (4,6 onças)

Temperatura de funcionamento
• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de funcionamento
• Máx. 85% sem condensação

Interface de gerenciamento
• Assistência multilíngue: Inglês, Francês, Alemão,

Russo e Espanhol
• Definições de imagem: luminosidade, contraste,

saturação, modo preto/branco, espelho, inversão,
fonte de luz, frequência, balanço branco e
obturador lento

• Gravação: contínua, detecção de movimento e
detecção de som

• Campo de detecção de movimento: defina as
áreas personalizadas de detecção de movimento e
sensibilidade ao movimento

• Detecção de som: defina a detecção do som e
sensibilidade ao som

*Esta câmera foi projetada para uso interior. Para aplicações de vigilância exterior, recomendamos câmeras externas da TRENDnet

TV-IP745SIC

• Detecção de temperatura: defina os
desencadeadores e limiares de temperatura
quente/fria

• Armazenamento e reprodução de música
• Fotografias: fotografias em tempo real, detecção

de movimento e detecção de som
• Enviar alertas por e-mail e/ou carregar para FTP
• Serviços DNS dinâmicos suportados: Dyn.com e

NO-IP.com
• Definição de Gerenciamento: máximo de 20 contas

de usuários
• Suporta gerenciamento remoto
• Compatibilidade: Internet Explorer® 9.0 ou

superior, Safari® 7.0 ou superior
Serviço Cloud

• Serviço Cloud Grátis
• Ligue-se automaticamente à câmera Cloud da

TRENDnet através da Internet
• Serviço Cloud protegido por senha
• Acesso a vídeos em tempo real
• Apoio Cloud com seu dispositivo móvel

Aplicativo CloudView da TRENDnet
• Aplicativos grátis para Apple®(iOS 10 e inferior) e  
  Android™
• Veja sua câmera em seu dispositivo móvel
• Tire fotografias
• Zoom digital
• Suporta áudio bidirecional
• Reprodução de música

Certificações
• CE
• FCC

Garantia
• Limitada de 3 anos

Conteúdo da embalagem
• TV-IP745SIC
• Guia de Instalação Rápida Multilíngue
• CD-ROM (Manual do Usuário)
• Adaptador de potência (5 V DC, 1,2 A) (3 m/10

pés)
• Hardware de montagem da câmera
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